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Samenvatting 

Wetenschap en Technologie (W&T) is vanaf 2020 verplicht voor elke basisschool. Scholen dienen aandacht te 

besteden aan de verschillende componenten van W&T-onderwijs: houding, wetenschappelijke vaardigheden en 

denkwijzen, en vakinhoudelijke kennis (Van Graft, Klein Tank, & Beker, 2014). Een effectieve didactiek 

hiervoor is de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren (Kemmers & Van Graft, 2007).  Hoe haal je als 

leerkracht het maximale uit je W&T-lessen? Uit recent onderzoek blijkt dat W&T-lessen effectiever zijn als de 

leerkracht expliciete instructie geeft over onderzoekend leren. Een korte instructie zorgt al voor aantoonbaar 

meer kennis en vaardigheden. Ook een taalgerichte aanpak, waarbij het redeneren tijdens het onderzoeksproces 

gestimuleerd wordt, draagt bij aan de wetenschappelijke denkvaardigheden van kinderen. Dit concludeerden 

Joep van der Graaf (UT), Eva van de Sande (Edux/RU) en Martine Gijsel  (Saxion) op basis van hun 

onderzoek. Het onderzoeksproject is gesubsidieerd door NRO in de ronde voor kortlopend praktijkgericht 

onderzoek 2015.  

Aan het onderzoek namen 301 leerlingen van twaalf groepen 6 en hun leerkrachten deel. Alle groepen kregen 

een lessenserie over constructies, maar niet alle leerlingen en leerkrachten kregen dezelfde instructie vooraf. 

Terwijl een deel van de leerlingen een instructieles kreeg over eerlijk experimenteren, was er een andere groep 

waarvan de leerkracht voorafgaand een professionaliseringsworkshop kreeg over talige ondersteuning bij 

W&T. Daarnaast was er een groep die beide instructies kreeg, en een groep waarbij leerlingen en leerkrachten 

geen enkele instructie vooraf kregen. 

In het onderzoek werd de vooruitgang op wetenschappelijk redeneren, academische woordenschat en 

vakinhoudelijke kennis van de leerlingen gemeten. Dit werd gedaan vooraf aan en na afloop van de lessenserie. 

Alle kinderen lieten na de lessenserie vooruitgang zien  op zowel kennis als vaardigheden. Belangrijker nog 

bleek dat de leerkrachtinstructie en leerlinginstructie de effectiviteit van de lessenserie verhoogden. De groep 

leerlingen waarvan de leerkracht instructie had gekregen over taalbevorderende en taalondersteunende 

strategieën  (conditie: leerkrachtinstructie) boekte meer  vooruitgang op het aspect onderzoeksvragen en 

bewijzen evalueren (onderdeel van wetenschappelijk redeneren). De leerlingen die een korte hands-on 

instructie ontvingen over het opzetten van een goed experiment gingen sterker vooruit op hun 

experimenteervaardigheid (onderdeel van wetenschappelijk redeneren). Bovendien bleek een combinatie van 
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beide instructies de effecten te versterken; kinderen uit de combinatieconditie toonden sterkere vooruitgang op  

experimenteervaardigheden en de academische woordenschat, en deze effecten bleken ook op lange termijn 

stand te houden. Ook hadden zij meer vakinhoudelijke kennis opgedaan, en bleken zij op lange termijn deze 

kennis effectief toe te kunnen passen in andere domeinen.  

Samenvattend blijkt dat een W&T-lessenserie in groep 6 effectiever is als de leerkracht getraind is in een 

taalgerichte aanpak en als de leerlingen een uitleg hebben gehad over het opzetten van experimenten.   

Uit interviews met de leerkrachten bleek dat zij de lessenserie positief beoordeelden. De taalgerichte manier 

van lesgeven leidde tot meer bewustwording van de belangrijke rol van taal bij W&T. Ook de directe instructie 

over experimenteren werd gewaardeerd.  

Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat een leerkrachtgestuurde en taalgerichte lessenserie 

voor W&T doelmatig en motiverend is. Een korte pre-instructie aan leerkrachten en leerlingen kan de 

effectiviteit van de lessenserie bovendien verder versterken. Zo kan elke leerling optimaal nieuwe kennis en 

ervaring opdoen op het gebied van W&T. 
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Inleiding 

In 2020 moeten alle basisscholen in Nederland structureel wetenschap en technologie (W&T) aanbieden 

(Nationaal Techniekpact 2020). Leerlingen krijgen zo kansen om noodzakelijke bètakennis op te doen waar 

momenteel veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Bovendien bieden thema’s binnen W&T een rijke 

leeromgeving waarin leerlingen onderzoeksvaardigheden, zoals redeneren en probleemoplossend vermogen, 

kunnen ontwikkelen die cruciaal zijn om te leren en werken in de 21
e 

eeuw. Daarmee vraagt de W&T-

leercontext wel om complexe leervaardigheden en een zelfsturende werkhouding van leerlingen (Alfieri, 

Brooks, Aldrich, & Tenenbaum, 2011). Om zo’n complexe en autonome leeromgeving effectief in te kunnen 

zetten blijkt instructie cruciaal. Ten eerste hebben leerlingen een kennismaking nodig met 

onderzoeksvaardigheden zodat zij deze effectief kunnen inzetten in specifieke taken. Een korte domein-

overstijgende taak om dergelijke vaardigheden, zoals eerlijk experimenteren en concluderen, te oefenen blijkt 

al tot meer leerwinst en betere transfer naar andere domeinen te leiden (Wagensveld, Segers, Kleemans, & 

Verhoeven, 2014). Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een taalgerichte aanpak, waarbij leerkrachten leerlingen 

uitdagen om voorspellingen, argumentaties en conclusies te verwoorden, het leren verrijken (bijv. Herrenkohl 

et al, 1999; Webb & Treagust, 2006). Ook hiervoor zijn aanwijzingen dat een korte interventiebijeenkomst al 

effectief kan zijn (Segers, Peeters, Strating, Teunissen, & Verhoeven, 2011). Hoewel dus zowel op leerling- als 

leerkrachtniveau een korte oefening al de benodigde handvatten zou kunnen bieden om W&T-onderwijs 

effectiever vorm te geven, is daar nog geen enkel materiaal voor beschikbaar. Het huidige project komt aan die 

vraag tegemoet, door het ontwikkelen en beproeven van een W&T-lessenserie met voorafgaand een korte 

instructie en oefening om kennis en vaardigheden bij leerling en leerkracht te versterken.   

W&T kan worden opgevat als een manier van kijken naar de wereld, waarbij het ontwikkelen van onderzoeks- 

en ontwerpvaardigheden een centrale rol spelen (Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie 

primair onderwijs, 2013). Hoewel de Verkenningscommissie het vakoverstijgende karakter van W&T 

benadrukt, is er een directe relatie met het vak natuur en techniek. In enkele kerndoelen van natuur en techniek 

wordt zelfs expliciet verwezen naar leren onderzoek doen (zie Ministerie van OCW, 2006). Dit vakgebied biedt 

namelijk een rijke leercontext om leerlingen onderzoekend te laten leren. Leerlingen gaan zelf constructief en 

vraaggestuurd op ontdekkingstocht naar nieuwe bètakennis door experimenten te ontwerpen (Furtak et al, 
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2012; Potvin & Hasni, 2014).  Zo doen leerlingen niet alleen op een constructieve manier bètakennis op, maar 

oefenen zij ook met belangrijke vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en creativiteit (Lazonder & 

Harmsen, 2016). Om experimenten te ontwerpen zijn onderzoeksvaardigheden nodig, zoals goede vragen 

kunnen stellen, probleemoplossend kunnen redeneren en het kunnen toepassen van de Strategie Eerlijk 

Experimenteren (de ‘Control-of-Variables Strategy’: beter bekend als de CVS) (zie bijvoorbeeld Van de Sande, 

Bruggink, & Scharten, 2016). De CVS houdt in dat slechts één variabele wordt gemanipuleerd en de overige 

variabelen constant gehouden worden, zodat er eenduidige oorzaak-gevolg conclusies getrokken kunnen 

worden (Klahr, 2000). Onderzoek vanuit de Radboud Universiteit heeft aangetoond dat leerlingen dergelijke 

strategieën al op jonge leeftijd kunnen aanleren (Van der Graaf, Segers, & Verhoeven, 2015). Uit de literatuur 

blijkt echter dat leerlingen daarvoor wel een voorafgaande meta-instructie nodig over hoe een experiment 

opgezet kan worden. Leerlingen kunnen beter een onderzoeksvraag beantwoorden door middel van een 

experiment als ze van tevoren uitleg over de juiste experimenteerstrategie hebben gekregen (Chen & Klahr, 

1999). Bovendien leidt het voorafgaand aanbieden van een dergelijke instructie niet alleen tot hogere 

leerwinsten, maar ook tot betere transfereffecten naar nieuwe situaties en inhoud (Wagensveld et al., 2014).   

Naast onderzoeksstrategieën is een rijk taalgebruik ook essentieel om W&T-onderwijs effectief vorm te geven. 

De didactiek van onderzoekend leren doet namelijk een beroep op de redeneervaardigheid van leerlingen, en 

taal heeft hierin een belangrijke mediërende rol (Vygotsky, 1986). Recent onderzoek heeft aangetoond dat 

hardop redeneren sterk samenhangt met probleemoplossend vermogen en effectief zelfstandig werken, en dus 

het leerrendement kan verhogen (Van de Sande et al., 2015; Van de Sande et al., 2016). Daarnaast blijkt dat 

leerlingen die samen hardop redeneren via scaffolding meer profijt halen uit een autonome en complexe 

leercontext (Van de Sande, Segers, & Verhoeven, 2018). Ook hiervoor geldt dat leerlingen wel eerst meer 

sturing nodig hebben vanuit de leerkracht, om de redeneervaardigheden vervolgens gaandeweg meer autonoom 

toe te kunnen passen (Van de Sande, Bruggink, & Lamers, 2015). De leerkracht heeft dus tijdens het 

onderzoekend leren een sleutelrol om de taal van leerlingen te verrijken. Door doorvragen, door 

taalondersteunende strategieën, en door het tonen van enthousiasme en nieuwsgierigheid, kunnen leerkrachten 

de effectiviteit van hun W&T-lessen verhogen.  

Leerkrachten hebben doorgaans echter weinig affiniteit en kennis op het gebied van W&T, en missen de 

vakdidactische kennis (Van Aalderen-Smeets et al, 2012). Slechts 27% van de basisschoolleerkrachten acht 
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zichzelf in staat om onderwijs te geven in wetenschap en technologie (Martin et al., 2008). Eerder onderzoek 

dat gesubsidieerd is binnen NRO Kortlopend Onderzoek heeft de positieve bijdrage van een 

professionaliseringsaanpak aangetoond waarin leerkrachten stapsgewijs expert werden op het gebied van 

taalondersteunend interactief reken-wiskundeonderwijs. Smit, Gijsel, Hotze & Bakker (resubmitted) hebben de 

positieve ontwikkeling van leerkrachten in kaart gebracht met betrekking tot het leren van taalgericht onderwijs 

in natuur en techniek.  

Specifieke instructie voor leerlingen (met betrekking tot CVS) én voor leerkrachten (met betrekking tot talige 

ondersteuning) kunnen dus de benodigde kennis en vaardigheden bij leerlingen versterken. Op die manier 

kunnen zij mogelijk de W&T-lessen beter benutten, en daardoor zowel meer domeinspecifieke kennis als 

domeingenerieke onderzoeksvaardigheden ontwikkelen. Er zijn echter nauwelijks studies die onderzoek hebben 

gedaan naar dergelijke interventies, en het ontbreekt geheel aan studies die kennis over interventies op 

leerkracht- en leerlingniveau bij elkaar hebben gebracht. In dit onderzoek is daarom een korte interventie voor 

leerlingen én leerkrachten ontworpen en onderzocht. Beiden krijgen empirisch onderbouwde strategieën 

aangeleerd, om deze vervolgens te kunnen inzetten in een lessenserie over constructies. De volgende twee 

onderzoeksvragen staan centraal:  

1. Wat is het effect van een korte interventie op leerling- en leerkrachtniveau op de effectiviteit van de 

lessenserie, gemeten aan de hand van wetenschappelijke vaardigheden, de academische woordenschat en de 

vakinhoudelijke kennis van leerlingen?  

2. Hoe beoordelen de leerkrachten de bruikbaarheid van de interventies en de lessenserie?  
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Methode  
Deelnemers 

Aan het onderzoek deden 301 leerlingen (137 jongens en 164 meisjes) van twaalf groepen 6 mee. Ook de 12 

leerkrachten (3 mannen, 9 vrouwen) van deze groepen namen deel aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd 

van de leerlingen was 9 jaar en 5 maanden (SD = 6 maanden). 

 

Design 

Alle leerlingen kregen een lessenserie over stevige constructies aangeboden. Deze lessenserie bestond uit zes 

lessen van een uur en is vormgegeven op basis van de cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren (Kemmers 

& Van de Graft, 2007) en doorontwikkeld op basis van eerder onderzoek (Gijsel, Vrielink, & Kiers, 2014). Een 

deel van de leerlingen kreeg voorafgaand aan de lessenserie een instructie over eerlijk experimenteren (de 

CVS), en een deel van de leerkrachten ontving voorafgaand de workshop over talige verrijking van W&T-

lessen. Elke groep werd willekeurig toegewezen aan een van de vier condities (zie Figuur 1). 

 

Conditie A (79 leerlingen): WEL leerlinginstructie en WEL leerkrachtinstructie  

Conditie B (78 leerlingen): WEL leerlinginstructie en GEEN leerkrachtinstructie  

Conditie C (75 leerlingen): GEEN leerlinginstructie en WEL leerkrachtinstructie  

Conditie D (69 leerlingen): GEEN leerlinginstructie en GEEN leerkrachtinstructie  

Figuur 1. Overzicht onderzoekscondities 

 

Materiaal 

Het materiaal bestaat uit interventiemateriaal en meetinstrumenten om de effectiviteit vast te stellen. 

Interventiemateriaal 

Het interventiemateriaal bestaat uit een lessenserie, een leerlinginstructie, en een leerkrachtinstructie.  

Lessenserie 

De lessenserie bestond uit zes lessen van een uur, uitgevoerd door de leerkracht. Met name de cyclus van 

ontwerpend leren is toegepast: leerlingen werkten in tweetallen toe naar het ontwerpen van een stevige brug. 

Ook zijn er elementen uit de cyclus van het onderzoekend leren toegepast, zoals het opzetten en uitvoeren van 
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experimenten. Elke les bevatte doelen op het niveau van techniek, onderzoek en wetenschappelijk denken en 

taal (zie Bijlage 1 voor een overzicht van alle doelen). Door middel van gestuurde experimenten kregen de 

leerlingen inzicht in de voorwaarden voor een stevige constructie (zie Figuur 2). Op  

http://www.samenonderzoeken.nl/Assets/lessenserie_36281.pdf is de volledige en aangepaste lessenserie te 

vinden. 

Les 1: De leerlingen maken kennis met het thema ‘Stevige constructies’ en worden bij het bouwen van torens 

uitgedaagd om na te denken over het thema. Aan het eind van de les wordt het ontwerpprobleem 

geïntroduceerd.  

Les 2: De leerlingen ontdekken d.m.v. experimenten dat de stevigheid van een constructie (in dit geval; een 

brug) wordt bepaald door het materiaal dat is gebruikt en de profielen die worden toegepast.  

Les 3: De leerlingen ontdekken d.m.v. experimenten dat de stevigheid van een constructie ook wordt bepaald 

door de vormen en de verbindingen die worden toegepast.  

Les 4: De ideeën van leerlingen voor een stevige brug worden uitgewerkt in een ontwerpschets en besproken. 

De ontwerpeisen worden benadrukt: het moet een stevige brug worden waar een speelgoedvrachtauto overheen 

kan rijden.  

Les 5: Leerlingen voeren hun ontwerpvoorstel uit. Hierbij worden de ontwerpeisen wederom benadrukt.  

Les 6: De leerlingen presenteren de bruggen. Daarna worden de bruggen beoordeeld door de andere leerlingen 

en getest.  

Figuur 2. Opbouw lessenserie 

 

Leerlinginstructie 

De leerlinginstructie bestond uit een les van ongeveer een uur en werd uitgevoerd door een van de 

onderzoekers. In de leerlinginstructie leerden leerlingen ‘eerlijk experimenteren’. De volgende leerdoelen 

stonden centraal: 

• De leerlingen weten wat een experiment is;    

• De leerlingen weten wat een verkeerd experiment is;   

http://www.samenonderzoeken.nl/Assets/lessenserie_36281.pdf
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• De leerlingen begrijpen de strategie controleren van variabelen (CVS);   

• De leerlingen kunnen de variabelen controleren en veranderen om een verkeerde experimentopstelling 

te corrigeren en er een goed experiment van te maken.   

 

Uit onderzoek (Lorch et al., 2014 ) is gebleken dat leerlingen door het opzetten van verkeerde experimenten, 

waarbij meerdere variabelen gemanipuleerd worden, het beste doorkrijgen waarom slechts een variabele 

gemanipuleerd dient te worden. Om die reden is deze opbouw ook toegepast in de huidige instructie. De 

instructie was domeinoverstijgend: leerlingen leerden deze inzichten met behulp van twee knikkerbanen. Bij 

deze knikkerbanen konden vier variabelen gemanipuleerd worden: de steilheid van de helling (steil of vlak), het 

materiaal van de helling (ruw of glad), de startpositie van de bal (hoog of laag) en het gewicht van de bal 

(zwaar of licht). Wat is het effect van deze variabelen op hoe ver de bal rolt? Om dit te onderzoeken kregen 

leerlingen twee knikkerbanen zodat ze het effect van de variabelen konden vergelijken. Uit eerdere 

onderzoeken blijkt consistent dat leerlingen dit heel moeilijk vinden; ze gaan doorgaans meerdere variabelen 

tegelijkertijd variëren om zo snel mogelijk een effect te verkrijgen (Kuhn & Dean, 2005). Om het effect van 

één variabele (in dit geval: de startpositie) te onderzoeken, moet de instelling van die variabele variëren en de 

overige variabelen gelijk ingesteld worden. Bijvoorbeeld: een tweetal wil het effect van de steilheid van de 

helling onderzoeken: bij welke knikkerbaan rolt de bal het verst? Bij een steile of een minder steile helling? Of 

anders gezegd: de hellingen moeten dan hetzelfde materiaal hebben, de ballen moeten dan even zwaar zijn en 

de startpositie van beide knikkers dient ook hetzelfde te zijn. Alleen de steilheid van de helling is verschillend.  

Op http://www.samenonderzoeken.nl/Assets/leerlinginstructie_36286.pdf is de volledige, aangepaste 

leerlinginstructie te vinden. 

 

Leerkrachtinstructie 

De leerkrachtinstructie bestond uit een workshop van tweeëneenhalf uur, waarin leerkrachten leerden hoe zij de 

taalontwikkeling van leerlingen tijdens onderzoekend leren kunnen bevorderen. Met behulp van 

videomateriaal, theorie en praktische opdrachten werden de belangrijkste leerkrachtvaardigheden toegelicht. De 

instructie was domein-overstijgend: er werden voorbeelden gebruikt uit ander thema’s dan constructies. 

Conform het taalgroeipakket voor het woordenschatonderwijs (Verhallen & Walst, 2001) werden drie 

taalgroeimiddelen worden onderscheiden: taalaanbod, taalruimte en feedback. Voor elk van deze drie 

http://www.samenonderzoeken.nl/Assets/leerlinginstructie_36286.pdf
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componenten kregen de leerkrachten suggesties hoe ze hieraan konden werken. Op 

http://www.samenonderzoeken.nl/Assets/leerkrachtinstructie_36289.pdf is de schriftelijke neerslag hiervan te 

vinden. 

 

Meetinstrumenten 

De meetinstrumenten bestonden uit schriftelijk toetsmateriaal voor leerlingen en een interview voor 

leerkrachten. 

 

Schriftelijke toets 

De schriftelijke toets bestond uit vijf verschillende taken die de domeininhoudelijke kennis, de woordenschat 

en redeneervaardigheid van leerlingen vaststelden. 

Domeininhoudelijke kennis  

De domeininhoudelijke kennis werd getoetst met behulp van de torentaak (lesgebonden taak), bruggentaak 

(lesgebonden taak) en objecten taak (transfertaak). 

Kennistaak 1: de Torentaak: de torentaak betrof een open vraag waarin leerlingen werd gevraagd om op te 

schrijven hoe zij er bij het bouwen van een toren ervoor zouden zorgen dat de toren zo hoog en zo stevig 

mogelijk was. Op basis van de factoren die tijdens de lessenserie aan bod kwamen en overleg met een 

bouwkundig ingenieur n.a.v. de antwoorden van de leerlingen werden acht variabelen gescoord: materiaal, 

verbindingen, profielen, vormen, manier van stapelen, stutten, bevestiging ondergrond en hoeveelheid 

materialen. Voor elke genoemde variabele werd 1 punt gegeven. Alle antwoorden zijn gescoord door dezelfde 

beoordelaar. Tevens is ongeveer 10% van alle antwoorden beoordeeld door een tweede, onafhankelijke 

beoordelaar. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was goed. 

 

Kennistaak 2: de Bruggentaak: de bruggentaak bestond uit vierkeuze-items waarbij de leerling vier plaatjes van 

bruggen te zien kreeg op een of meer van de variabelen uit de lessenserie (materiaal, verbindingen, vormen, 

profielen) overeenkwamen dan wel verschilden. De leerlingen dienden aan te geven welke van de vier bruggen 

het stevigste was. Vanuit de betrouwbaarheidsanalyses werd een item verwijderd dat een te lage item-totaal 

correlatie had. Omdat de kennis over constructies voor alle leerlingen geheel nieuw was werden de 

http://www.samenonderzoeken.nl/Assets/leerkrachtinstructie_36289.pdf
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betrouwbaarheidsanalyses op de post-test gedaan. De betrouwbaarheid bleek acceptabel:  Cronbach’s α =.66 

(post-test), en .66 (retentietest), Guttman’s λ2 =.68 (post-test), and .68 (retentietest).  

 

Transfer taak: de objecten taak: de objectentaak bestond uit vier  open vragen (afbeeldingen van een glas, tas, 

stoel en hek) waarbij leerlingen gevraagd werd om op te schrijven met welke veranderingen en/of toevoegingen 

het voorwerp verstevigd kon worden.  Vanuit de betrouwbaarheid analyses werd een item (de stoel) uit de 

resultaten verwijderd.  Voor de scoring werd nagegaan welke van de variabelen uit de lessenserie werden 

toegepast om de objecten steviger te maken.  

 

Woordenschat 

Deze taak bestond uit 25 vierkeuze items die de academische taal (bijv. onderzoeksvraag) en vaktaal 

(domeinspecifieke taal, bijvoorbeeld profiel) van de leerlingen vaststelden. Om er voor te zorgen dat alle 

woorden uit de lessenserie werden bevraagd, is deze taak specifiek voor dit onderzoek ontwikkeld. De 

maximum score was 25. De betrouwbaarheid was goed (Cohen, 1988), Cronbach’s α = .60 (T1, pretest), .75 

(T2, post-test), and .77 (T3, retentietest), Guttman’s λ2 = .61 (T1,pretest), .77 (T2, post-test) en  .78 (T3, 

retentietest).  

 

Redeneervaardigheid 

De redeneervaardigheid van leerlingen is gemeten met behulp van het Toetsinstrumentarium 

Wetenschap en Technologie (WeB). Dit instrument bracht met 24 meerkeuze items de wetenschappelijke 

vaardigheden in kaart van de leerlingen op drie dimensies: (a) onderzoeksvraag en bewijzen evalueren (n=9), 

(b) experimenteervaardigheid (toepassing van CVS) (n=7), en (c) de logische redeneervaardigheid (meer 

specifiek: syllogistisch redeneren) (n=8). Deze test is betrouwbaar gebleken in groep 8 (Van de Sande, et al., 

submitted). In het huidige onderzoek is de betrouwbaarheid bepaald voor de test in zijn geheel en voor de drie 

dimensies afzonderlijk, zie Tabel 1. Met uitzondering van de experimenteervaardigheid op T1 (pretest) wijzen 

alle coëfficiënten op een goede betrouwbaarheid. 

 

Tabel 1. Betrouwbaarheidscoëfficiënten WeB 
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  Cronbach’s α Guttman’s λ2 

  T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Totaal  (n = 20) .64 .83 .83 .67 .84 .85 

A (onderzoeksvraag en bewijzen) (n = 9) .63 .67 .69 .64 .68 .70 

B experimenteervaardigheid (n = 5) .39 .74 .74 .40 .74 .74 

C Syllogistisch redeneren (n = 6) .80 .85 .90 .81 .85 .90 

 

Interviews 

Het semigestructureerd interview bestond uit 17 vragen betreffende de bruikbaarheid van de handleiding (2 

vragen), de voorbereiding van de lessen (2 vragen), de uitvoering van de lessenserie (5 vragen), de doelen van 

de lessenserie (2 vragen) en een algemene evaluatie (6 vragen). De getranscribeerde interviews zijn gecodeerd 

op relevantie en effectiviteit. Steeds werd gekeken op welk gebied de uitspraken van de leerkracht betrekking 

hadden. Tijdens het coderen van de interviews zijn de volgende codes voor effectiviteit gespecificeerd: positief 

effect op de motivatie van de kinderen, negatief effect op de motivatie van de kinderen, positief effect op de 

leeropbrengsten, geen effect op de leeropbrengsten, positief effect op gewenst leerkrachtgedrag, geen of 

negatief effect op gewenst leerkrachtgedrag. 

Procedure 

De deelnemende groepen zijn willekeurig toegewezen aan één van de vier condities: (1) Leerkracht- en 

leerlinginstructie (LK+LL), (2) Leerlinginstructie (LL), (3) Leerkrachtinstructie (LK) en (4) geen instructie 

(controlegroep) (zie Figuur 1). Er is sprake van een ‘delayed intervention’ opzet: leerlingen en/of leerkrachten 

die geen instructie kregen voorafgaand aan de lessenserie, kregen deze instructie indien gewenst aan het eind 

van het onderzoek. Alle leerlingen werd voor, direct na en vijf weken na de lessenserie de schriftelijke toets 

voorgelegd om de effectiviteit van de interventies na te gaan. Deze toets werd uitgevoerd in twee delen (elk 

deel ongeveer 45 minuten) met een korte pauze ertussen. De leerlingen kregen maximaal 5 minuten voor de 

Torentaak, 5 minuten voor de Bruggentaak en 5 minuten voor de Objectentaak. De maximale tijd voor de 



15 
 

woordenschattaak was 15 minuten; de maximale tijd voor de WeB was 30 minuten.  

 

 Leerlingen in de instructiegroep (LL en LL+LK) volgden voorafgaand aan de uitvoer van de lessenserie een 

instructiebijeenkomst met betrekking tot de strategie controleren van variabelen. Leerkrachten in de 

instructiegroep (LK  en LL+LK) volgden eenmaal voorafgaand aan de lessenserie een workshop met 

betrekking tot taalbevordering en taalondersteuning. De W&T-lessen vonden tweemaal per week plaats. Na 

uitvoering van de lessenserie vonden de interviews plaats (individueel, ongeveer 45 minuten). De interviews 

zijn op audio opgenomen en woordelijk getranscribeerd. Een overzicht van de testafnames is te vinden in Tabel 

2. 

Tabel 2. Overzicht testafnames 

 LL+LK  LL LK  Controle  

  
Pretest  Schriftelijke toets  Schriftelijke toets  Schriftelijke toets  Schriftelijke toets  

Pre-interventie  leerlinginstructie  leerlinginstructie    

Pre-interventie  leerkrachtinstructie    leerkrachtinstructie    

Interventie 

 

Lessenserie  

 

 

Lessenserie  

 

Lessenserie  

 

Lessenserie  

Posttest  Schriftelijke toets  Schriftelijke toets  Schriftelijke toets  Schriftelijke toets  

 
Leerkrachtinterview  Leerkrachtinterview  

  

Leerkrachtinterview  

  

Leerkrachtinterview  

  
Retentietest Schriftelijke toets  Schriftelijke toets  Schriftelijke toets  Schriftelijke toets  

Delayed 

interventie  
  leerlinginstructie  leerlinginstructie  

Delayed 

interventie  
 

leerkrachtinstructie  

  
 leerkrachtinstructie  

 

Resultaten 
 

De eerste onderzoeksvraag luidde: Wat is het effect van een korte interventie op leerling- en leerkrachtniveau 

op de effectiviteit van de lessenserie, gemeten aan de hand van wetenschappelijke vaardigheden,  de 

academische woordenschat en de vakinhoudelijke kennis van leerlingen? Om de eerste vraag te beantwoorden 

zijn gepaarde t-tests en regressieanalyses met gelande contrasten uitgevoerd. 
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Korte-termijn effecten lessenserie 

Er zijn gepaarde t-tests uitgevoerd met meetmoment (T1 en T2) als onafhankelijke variabele en 

wetenschappelijk redeneren, woordenschat of domeininhoudelijke kennis als afhankelijke variabele. Alle t-tests 

waren significant, p’s < .05; de gemiddelde scores op T2 waren hoger dan op T1, zie Tabel 3, 4 en 5.  

 

Korte-termijn effecten Leerkracht- (LK) en leerling (LL)instructie 

Om te onderzoeken of de instructies (LK of LL) of een combinatie van de instructies (LK+LL) leidden tot een 

grotere vooruitgang zijn regressieanalyses met geplande contrasten uitgevoerd. De volgende contrasten waren 

gespecificeerd: LK versus controlegroep, LL versus controlegroep en LK+LL versus controlegroep. De 

onderzoekscondities met instructie kregen dummycode 1; de controleconditie -1 en de condities die niet 

relevante waren voor het specifieke contrast waren gecodeerd als 0. Positieve regressiecoëfficiënten duiden dan 

op een effect van instructie. 

 

Wetenschappelijk redeneren 

Wetenschappelijk redeneren is gemeten met de WeB en bestaat uit onderzoeksvraag en bewijzen evalueren, 

experimenteren en syllogistisch redeneren.  

 

Onderzoeksvraag en bewijzen evalueren  

De vaardigheid op T2 werd voorspeld door de vaardigheid op T1,  ꞵ = .53, p < .001 en het contrast LK versus 

controlegroep,  ꞵ = .17, p = .008. De positieve waarde betekent dat de leerlingen in de LK-groep beter 

scoorden dan de leerlingen in de controlegroep. Het regressiemodel was significant, F (4, 263) = 29.83, p < 

.001, R2 = .31. 

 

Experimenteren 

De vaardigheid op T2 werd voorspeld door het contrast LL versus controlegroep,  ꞵ = .27, p < .001 en LK+LL 

versus controlegroep, ꞵ = .25, p < .001. Het regressiemodel was significant, F (4, 262) = 13.44, p < 001, R2 = 

.17.  Om te onderzoeken welke van beide condities (LL versus LK+LL) de grootste verbetering teweegbracht is 

een additionele regressieanalyse uitgevoerd met experimenteren op T1 en het contrast LL versus LL+LK als 

voorspellers. De resultaten lieten zien dat dit contrast geen significante voorspellers was van experimenteren op 
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T2, p = .816. Met andere woorden: de vooruitgang in LL-conditie was niet significant verschillend van de 

vooruitgang in de LK+LL conditie. 

 

Syllogistisch redeneren 

De vaardigheid op T2 werd alleen voorspeld door de vaardigheid op T1, ꞵ = .51, p < .001. Het regressiemodel 

was significant, F (4, 260) = 23.57, p < .001, R2 = .27. 

 

Tabel 3. Gemiddelden en standaarddeviaties voor wetenschappelijk redeneren per groep op T1, T2, T3 
 

Controlegroep Leerkrachtinstructie 

(LK) 

Leerlinginstructie 

(LL) 

Leerkracht- en 

leerlinginstructie 

(LK+LL) 

 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Onderzoeksvraag en 

bewijzen evalueren  

    

T1 4.49 (2.13) 4.95 (2.28) 4.63 (2.34) 4.19 (2.10) 

T2 4.82 (2.34) 5.87 (1.92) 5.16 (2.52) 4.83 (2.42) 

T3 5.11 (2.31) 5.99 (2.10) 5.26 (2.43) 4.53 (2.37) 

Experimenteren     

T1 1.30 (1.20) 1.27 (1.13) 1.25 (1.14) 1.29 (1.17) 

T2 1.36 (1.31) 2.20 (1.52) 3.11 (1.73) 3.07 (1.66) 

T3 1.79 (1.54) 2.27 (1.71) 2.92 (1.71) 2.79 (1.74) 

Syllogistisch redeneren     

T1 3.41 (2.12) 4.20 (1.94) 3.68 (2.07) 3.44 (1.99) 
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T2 4.24 (1.96) 4.61 (1.99) 4.15 (2.15) 4.06 (2.09) 

T3 4.65 (2.13) 4.95 (1.83) 4.25 (2.20) 4.11 (2.18) 

 

Woordenschat 

De vaardigheid op T2 werd voorspeld door de vaardigheid op T1, ꞵ = .67, p < .001 en het contrast LK+LL 

versus controlegroep,  ꞵ = .14, p = .013. Het regressiemodel was significant, F (4, 265) = 59.43, p < .001, R2 = 

.47. 

 

Tabel 4. Gemiddelden en standaarddeviaties voor woordenschat per groep op T1, T2 en T3 
 

Controlegroep Leerkrachtinstructie 

(LK) 

Leerlinginstructie 

(LL) 

Leerkracht- en 

leerlinginstructie 

(LK+LL) 

 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

T1 11.12 (3.90) 12.94 (3.70) 11.37 (3.29) 12.12 (3.09) 

T2 13.54 (4.47) 15.20 (4.39) 13.53 (4.71) 15.32 (3.38) 

T3 13.83 (4.38) 15.30 (4.73) 14.40 (4.74) 14.50 (4.03) 

 

Domeininhoudelijke kennis 

 

Bruggentaak (lesgebonden taak) 

 De vaardigheid op T2 werd voorspeld door de vaardigheid op T1, ꞵ = .17, p = .006, het contrast LK+LL 

versus controlegroep,  ꞵ = .17, p < .001, en het contrast  LK versus controlegroep,  ꞵ = -.22, p < .001. De 

negatieve coëfficiënt duidt op een grotere leerwinst voor de controlegroep. Vanwege de kleine verschillen in 

gemiddelde scores (zie Tabel 5) en mogelijk suppressie-effecten in de regressieanalyse, voerden we een 

additionele analyse uit; een regressieanalyse met T1 en het contrast LK versus controlegroep liet zien dat het 
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contrast niet de kennis op T2 voorspelde, p = .796. Het regressiemodel was significant, F (4, 263) = 4.56, p = 

.001, R2 = .07. 

 

 

Torentaak (lesgebonden taak) 

 De vaardigheid op T2 werd alleen voorspeld door de vaardigheid op T1,  ꞵ = .21, p = .001. Het 

regressiemodel was significant, F (4, 262) = 4.81, p = .001, R2 = .07.  

 

Objectentaak (transfertaak) 

 De vaardigheid op T2 werd alleen voorspeld door de vaardigheid op T1,  ꞵ = .32, p < .001. Het 

regressiemodel was significant, F (4, 280) = 10.07, p < .001, R2 = .13 

 

Tabel 5. Gemiddelden en standaarddeviaties voor domeininhoudelijk kennis per groep op T1, T2 en T3 

 

  Controlegroep Leerkrachtinstructie 

LK 

Leerlinginstructie 

LL 

Leerkracht- en 

leerlinginstructie 

LK+LL 

  M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

bruggentaak      

 T1 0.56 (0.77) 0.83 (1.00) 0.83 (0.88) 0.69 (0.75) 

 T2 1.81 (1.61) 1.25 (1.27) 1.86 (1.38) 2.01 (1.56) 

 T3 1.73 (1.52) 1.21 (1.39) 1.51 (1.45) 1.32 (1.41) 

torentaak      

 T1 1.39 (0.94) 1.37 (0.95) 1.13 (0.89) 1.43 (0.89) 

 T2 2.29 (1.11) 2.65 (0.94) 2.21 (1.21) 2.49 (1.25) 

 T3 2.03 (1.01) 2.19 (0.94) 2.00 (0.96) 2.49 (1.12) 

objecten 

taak 
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 T1 2.68 (1.08) 2.49 (1.03) 2.22 (1.14) 2.33 (1.16) 

 T2 2.87 (1.43) 2.59 (1.35) 2.31 (1.28) 2.52 (1.44) 

 T3 2.75 (1.40) 2.45 (1.17) 2.41 (1.34) 3.00 (1.34) 

      

      

Langere-termijn effecten  

Om de langere termijneffecten te onderzoeken werden, net als bij onderzoeksvraag 1, t-tetst voor gepaarde 

waarnemingen en regressieanalyses met gepaarde contrasten uitgevoerd. Nu werd echter T3 met T1 vergeleken 

(in plaats van T2 en T1).  

 

Langere-termijn effecten lessenserie 

Er zijn gepaarde t-tests uitgevoerd met meetmoment (T1 en T3) als onafhankelijke variabele en 

wetenschappelijk redeneren, woordenschat of domeininhoudelijke kennis als afhankelijke variabele. Alle t-tests 

waren significant, p’s < .05; de gemiddelde scores op T3 waren hoger dan op T1, zie Tabel 3, 4 en 5. Om te 

onderzoeken of de scores tussen T2 en T3 zijn gedaald zijn t-tetst voor gepaarde waarnemingen uitgevoerd met 

tijd (T2 en T3) als onafhankelijke variabele. De scores bleken niet significant lager op onderzoeksvraag en 

bewijs evalueren, experimenteren, woordenschat en de objectentaak. De scores op de bruggentaak (p = .002) en 

de torentaak (p = .028) waren op T3 significant lager dan op T2. De scores op syllogistisch redeneren bleken 

licht te stijgen, (p = .012). 

 

Langere-termijn effecten Leerkracht- (LK) en leerling (LL)instructie 

Om te onderzoeken of de instructies (LK of LL) of een combinatie van de instructies (LK+LL) leidden tot een 

grotere vooruitgang zijn regressieanalyses met geplande contrasten uitgevoerd. De volgende contrasten waren 

gespecificeerd: LK versus controlegroep, LL versus controlegroep en LK+LL versus controlegroep. De 

onderzoekscondities met instructie kregen dummycode 1; de controleconditie -1 en de condities die niet 

relevant waren voor het specifieke contrast waren gecodeerd als 0. Positieve regressiecoëfficiënten duiden dan 

op een effect van instructie. 
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Wetenschappelijk redeneren 

 

Hypothese constructie en bewijs evalueren  

De vaardigheid op T3 werd voorspeld door T1,  ꞵ = .57, p < .001, het contrast LK versus controlegroep, ꞵ = 

.18, p = .003 en LK+LL versus controlegroep, ꞵ = -.12, p = .037. De positieve coëfficiënt bij LK versus 

controlegroep duidt op hogere scores op T3 voor de LK-groep, met inachtneming van de scores op T1. De 

negatieve coëfficiënt bij LK+LL versus controlegroep duidt op lichte verbetering in de controleconditie, terwijl 

de LK+LL licht achteruitgaat. Echter, dit is een klein effect, zie Tabel 3. Als de regressieanalyse met enkel T1 

en het contrast tussen LK+LL als voorspellers wordt uitgevoerd, blijkt het contrast T3 niet significant te 

voorspellen, p = .331.Het regressiemodel was significant, F (4, 263) = 38.08, p < .001, R2 = .37.  

 

Experimenteren 

 De vaardigheid op T3 werd voorspeld door het contrast LL versus controlegroep,  ꞵ = .17, p = .019 en het 

contrast LK+LL versus controlegroep , ꞵ = .15, p = .044. Het regressiemodel was significant, F (4, 261) = 

5.02, p = .001, R2 = .07.  

 

Syllogistisch redeneren 

 De vaardigheid op T3 werd alleen voorspeld door de vaardigheid op T1,  ꞵ = .53, p < .001. Het 

regressiemodel was significant, F (4, 257) = 27.29, p < .001, R2 = .30. 

 

Woordenschat 

De vaardigheid op T3 werd alleen voorspeld door de vaardigheid op T1,  ꞵ = .57, p < .001. Het regressiemodel 

was significant, F (4, 264) = 13.34, p < .001, R2 = .34. 

 

Domeininhoudelijke kennis 

 

Bruggentaak (lesgebonden taak) 

 De vaardigheid op T3 werd alleen voorspeld door de vaardigheid op T1, ꞵ = .23, p < .001. Het regressiemodel 

was significant, F (4, 261) = 4.68, p = .001, R2 = .07. 
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Torentaak (lesgebonden taak) 

 De vaardigheid op T3 werd alleen voorspeld door het contrast LK+LL versus controle, ꞵ = .22, p < .001.Het 

regressiemodel was significant, F (4, 237) = 3.36, p = .011, R2 = .05. 

 

Objectentaak (transfertaak) 

 De vaardigheid op T3 werd voorspeld door T1, ꞵ = .29, p < .001, en door het contrast van LK+LL versus 

controle, ꞵ = .22, p = .003. Het regressiemodel was significant, F (4, 255) = 8.90, p < .001, R2 = .12. 

 

De tweede onderzoeksvraag luidde: Hoe beoordelen de leerkrachten de bruikbaarheid van de lessenserie en de 

interventies?  

De lessenserie 

Gemotiveerde leerlingen 

Vrijwel alle leerkrachten vertelden dat hun leerlingen enthousiast waren over de lessenserie.  Volgens hen 

was het motiverend dat er vanaf de eerste les toegewerkt werd naar een einddoel, namelijk het bouwen van 

een stevige brug. Leerkrachten gaven verder als motiverende factoren aan dat leerlingen veel hands-on aan 

de slag konden gaan (zoals het bouwen van torens en bruggen), en dat leerlingen ‘echt’ zelf mochten testen 

en onderzoeken. Daarnaast bleken de opdrachten uitdagend en het materiaal aantrekkelijk. Een citaat van 

Nicole1 maakt duidelijk hoe gemotiveerd de leerlingen waren: ‘En er waren een paar kinderen echt half ziek, 

eigenlijk tussen de middag zoiets hadden van ik ben eigenlijk ziek, maar ik wil wel op school blijven. Want we 

gaan weer…!’  

 

Factoren voor verbetering 

Naast de positieve reacties van leerkrachten over het enthousiasme van de leerlingen, werden er ook een aantal 

kritische kanttekeningen geplaatst. Meer dan de helft van de leerkrachten gaf aan dat de lessenserie te lang 

duurde en te veel herhaling bevatte. Dit betrof voornamelijk les 2 en 3, waar veel stappen ondernomen dienden 

te worden voordat er een eerlijk experiment kon worden opgezet. De leerlingen wilden graag direct ‘doen’ en 

                                                      
1 Alle namen van de leerkrachten zijn gefingeerd 
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aan de slag gaan. Een verklaring hiervoor werd gegeven door Robbert: ‘Kinderen lezen niet goed, omdat ze te 

snel lezen. Ze willen direct aan de slag, waardoor ze de instructies niet goed doorlezen.’  

 

Effectiviteit 

De leerkrachten is gevraagd of volgens hen de taaldoelen, techniekdoelen en onderzoeksdoelen van de lessen 

zijn behaald. 

 

Taaldoelen: woordenschat  

De meeste leerkrachten gaven aan dat hun leerlingen het merendeel van de gestelde woordenschatdoelen 

hadden behaald. Femke vertelde: ‘Ze hadden op een gegeven moment hun mond vol van profielen en over 

verbindingen. Dat ging wel goed.’ Zeven van de twaalf leerkrachten gaven aan dat de aangeboden woorden ook 

in groep 7 aangeboden hadden kunnen worden. Een enkeling vroeg zich af of wetenschappelijke woorden zoals 

‘hypothese’ relevant waren als doelwoord bij basisschoolleerlingen. Ook werd er aangegeven dat sommige 

leerlingen het soms nog wat lastig vonden om concrete voorbeelden aan het woord ‘verbindingen’ te koppelen. 

Het semantiseren van de woorden door het maken van een woordweb en het heel bewust herhalen van de 

woorden in verschillende contexten heeft volgens het merendeel van de leerkrachten bijgedragen aan de 

woordenschatontwikkeling. Het citaat van Marjolein legt dit duidelijk uit: ‘Je woordweb is zo uitgebreid en je 

blijft die woorden herhalen van vormen, verbindingen. Dus ik denk wel dat ik bijna alle woorden aan bod heb 

laten komen, en dat de kinderen dat op een gegeven moment ook zelf konden verwoorden.’  

 

Taaldoelen: redeneren  

In tegenstelling tot de woordenschatdoelen werden de taaldoelen met betrekking tot het redeneren van 

leerlingen volgens veel leerkrachten minder goed behaald. Leerlingen bleken hier moeite mee te hebben en de 

verschillen tussen leerlingen zijn groot. Femke: ‘Nou, ook daarin: van waarom is dan iets, dat verwoorden met 

taal is voor … ja, dat ligt helemaal aan het kind. Je hebt kinderen die dat heel goed kunnen en kinderen die dat 

helemaal niet kunnen verwoorden.’ Anderzijds stelde Marjolein dat leerlingen juist wel goed konden redeneren 

in de lessenserie, omdat ze dit al vaker geoefend hebben. Marjolein vertelde: ‘Ja, dat kunnen ze wel. Ja, want 

die doe je natuurlijk ook al regelmatig wel in je taallessen. Kijk en zoals chronologisch ordenen, ja, dat komt 
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ook heel veel bij begrijpend lezen en dat zijn altijd nog weer diezelfde drie, vier kinderen die dat niet 

kunnen.  Dus ja.’  

Leerkrachten vonden het zinvol dat leerlingen veel werkvormen aangeboden gekregen waarin het redeneren 

werd geoefend. Voorbeelden hiervan zijn het concluderen, presenteren en het geven van tips en tops. De 

samenwerkingsactiviteiten werden als motiverend ervaren. Lotte vertelde: ‘(…)  en inderdaad gewoon de 

manier zoals  ze met elkaar aan het redeneren zijn. De manier waarop ze aan het overleggen zijn. Dan horen 

ze ergens anders wat en dan kijken ze bij een ander af en dan: o, wacht eens even, dat hebben wij niet goed 

gedaan. Je hoort het ze gewoon denken. Ja, dat is echt leuk.’  

 

Techniekdoelen  

De leerkrachten konden niet eenduidig stellen dat leerlingen de techniekdoelen hebben behaald. Mogelijk komt 

dit door verschillende interpretaties van de techniekdoelen. Terwijl de afzonderlijke lesdoelen geformuleerd 

waren als begripsdoelen (“leerlingen begrijpen dat…”) behelsde het eindproduct het ontwerpen van een brug, 

waarbij de inzichten moesten worden toegepast. Zo vertelde Suzan dat het merendeel van de leerlingen de 

techniekdoelen heeft behaald, omdat ze de aangeleerde technieken konden toepassen in het eindproduct. 

Terwijl Helma vertelde dat leerlingen de techniekdoelen hebben behaald, omdat ze konden beargumenteren 

waarom een constructie stevig was. Lotte vertelde dat leerlingen bij het lesonderdeel ‘constructies in het 

dagelijks leven’ veel zaken herkenden van hetgeen wat ze daarvoor geleerd hadden. Een citaat van Femke 

weerspiegelt de verschillen tussen begrip en uitvoering: ‘Sommige kinderen kunnen uitstekend benoemen hoe 

ze het moeten doen, maar ontwerpen en uitvoeren is iets anders. Dus ze kunnen prima benoemen, ze kunnen 

prachtig tekenen en dan de uitvoering. Dan denk ik: nou… ik weet niet waar je heen wil, maar dit is het niet.’ 

De helft van de leerkrachten verbaasde zich dan ook over het eindproduct dat de leerlingen gemaakt hebben, 

maar dat wil niet zeggen dat leerlingen de doelstellingen niet behaald hebben. Het viel op dat leerlingen de 

transfer van theorie naar praktijk lastig vonden.   

 

Onderzoeksdoelen  

Op de vraag of leerlingen de onderzoeksdoelen hebben behaald, reageerden leerkrachten wisselend. Zeven 

leerkrachten vertelden dat leerlingen nu geleerd hebben hoe je eerlijk moet experimenteren, waarbij de 

leerlingen slechts één variabele mochten veranderen tijdens het experimenteren om tot juiste conclusies te 
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komen. Vier leerkrachten benoemden daarbij specifiek dat ze twijfelen of leerlingen deze wijze van 

experimenten op de lange termijn of in andere situaties (domein-overstijgend) ook nog kunnen toepassen. Het 

veranderen van slechts één variabele (de zogenaamde Control-of-Variables Strategie) vonden de leerlingen 

lastig. Anderzijds vertelde Maaike juist heel specifiek dat leerlingen de transfer van het eerlijk experimenteren 

naar een andere situatie heel goed konden maken: ‘Wat ze daarin ook zeiden was. Ja juf, nou moet er ook één 

iemand zijn die het test, want anders heb je weer verschil met hoe hard je ‘m afzet enzovoort. Toen dacht ik, oh 

ja jullie hebben er wel echt heel veel van opgestoken.’ De verschillende ervaringen van leerkrachten maakt 

duidelijk dat niet éénduidig is vast te stellen of leerlingen de onderzoeksdoelen hebben behaald, maar wel dat 

leerlingen kennis hebben gemaakt en ervaringen hebben opgedaan met het eerlijk experimenteren.   

  

Leerkrachtinterventie 

 Vijf van de zes leerkrachten vertelden dat de leerkrachtenworkshop een positief effect had op het eigen 

handelen in de klas. De workshop droeg bij aan een stuk bewustwording ten aanzien van het bieden van 

spreekruimte, het aanbieden en herhalen van woorden. Leerkrachten bekeken van tevoren heel goed de 

handleiding, zodat ze wisten welke woorden ze zouden gaan aanbieden. Lotte vertelde: ‘Ja, heeft wel 

behoorlijk geholpen. In die zin, toen had ik pas inderdaad in de gaten dat het te maken heeft met taalgebruik. 

En taal wat je daar.. welke woorden je er bij gebruikt. Wat de juiste.. dat er verschil is tussen schooltaal en 

techniektaal.’  

 

Leerlinginterventie 

Vier van de zes leerkrachten vertelde dat ze zelf van de leerlingenworkshop profiteerden, omdat ze op deze 

wijze zelf ook leerden hoe je een eerlijk experiment opzet. Het citaat van Suzan maakt dit duidelijk: ‘Het 

uitvoeren van een experiment. Ik ben ook iemand van de praktijk en dat vond ik heel fijn. En daardoor wist ik 

oké jongens, één bolletje moet verschillend zijn. Daar kun je nog wel eens overheen kijken, als je niet van 

tevoren die interventie had gehad. Dat vond ik heel prettig ja.’ Hierdoor hadden leerkrachten zelf voldoende 

kennis van het opzetten van een eerlijk experiment, waardoor zij leerlingen tijdens de lessenserie voldoende 

konden begeleiden. Tevens vonden vier leerkrachten de leerlingenworkshop erg motiverend voor de 

leerlingen. Leerlingen waren erg enthousiast over het werken met de knikkerbanen tijdens het eerlijk 

experimenteren. Kritische kanttekeningen werden geplaatst bij de duur van de training: vier leerkrachten 
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gaven aan dat zij de instructie te lang vonden duren. Bovendien werd volgens sommigen te veel theorie 

aangeboden, waardoor leerlingen maar weinig ‘hands-on’ aan de slag mochten gaan.   

 

Discussie 
 

Hoewel Wetenschap & Techniekonderwijs vanaf 2020 al verplicht is voor alle basisscholen, ontbreekt het 

leerkrachten doorgaans aan vakinhoudelijke en vakdidactische kennis om effectief onderwijs in Wetenschap en 

Technologie (W&T) te kunnen verzorgen. Het huidige project onderzocht daarom het effect van een korte 

leerling- en leerkrachtinstructie op de wetenschappelijke redeneervaardigheid en domeinkennis van leerlingen. 

Daarnaast werd nagegaan hoe de leerkrachten de instructies en de lessenserie die daarop volgde ervaarden.  

Uit de effectanalyses bleek dat leerlingen die de korte les over de experimenteerstrategie volgden 

daadwerkelijk meer vooruitgegaan waren op hun experimenteervaardigheid. Bovendien toonden deze kinderen 

op de lange termijn, tot vijf weken later, een sterkere groei. Deze resultaten suggereren dat de domein-

overstijgende leerlinginstructie het beoogde effect had, en sluiten aan bij andere onderzoeken die het belang 

van directe instructie (ten opzichte van vrije exploratie) laten zien in de context van effectief onderzoekend 

leren (Alfieri et al., 2011). Retentie-effecten zijn echter in andere onderzoeken niet vaak onderzocht (maar zie 

Lorch et al., 2014). De huidige resultaten toonden aan dat de leerlingen hun opgedane 

experimenteervaardigheden konden toepassen in andere leersituaties, waardoor hun ontwikkeling meer vooruit 

bleef gaan. Op een ander aspect van wetenschappelijk redeneren, namelijk hypothesen formuleren en bewijzen 

evalueren, bleek juist de leerkrachtinstructie de leerwinst te versterken. Ook hier werden retentie-effecten 

gevonden. Deze aspecten van wetenschappelijk redeneren doen een groot beroep op de taalvaardigheid. Ook is 

het bij deze stappen noodzakelijk om een mentaal model van het onderwerp en onderzoek op te bouwen, 

waardoor juist hier een groot beroep gedaan wordt op aspecten zoals woordenschat en talige inferenties. Uit 

eerder onderzoek bleek ook de relatie met taal juist op dit aspect van wetenschappelijk redeneren het sterkst 

(Van de Sande et al., subm.). De huidige resultaten geven vanuit een interventiehoek verdere indicaties voor de 

vervlechting tussen taal en Wetenschap & Techniek.  

De groep die zowel de leerling- als leerkrachtinterventie ontvingen toonden ook een sterker effect op 

experimenteervaardigheden. Tevens werd in die groep een grotere toename gevonden op woordenschat en op 

de specifieke domeinkennis. Op de langere termijn hield deze versterkte toename echter geen stand. Wel werd 
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er wel een effect gevonden op een andere domeinkennistaak. In tegenstelling tot de meerkeuzetaak waar korte-

termijneffecten werden gevonden, betrof de taak waarop lange-termijn effecten gevonden werden actieve 

kennis over stevige constructies. Daarnaast werden er in vergelijking met de controleconditie sterkere transfer-

effecten gevonden op de opgedane domeinkennis. De kinderen waren dus beter in staat de kennis die zij tijdens 

de lessenserie opdeden over vormen, materialen, verbindingen en profielen door te vertalen naar andere 

situaties waarin dergelijke variabelen aan bod kwamen. Tot slot was het opvallend dat op het laatste onderdeel 

van wetenschappelijk redeneren, het onderdeel ‘concluderen’ geen enkele effecten werden gevonden. Mogelijk 

is dit veroorzaakt door de manier waarop we het gemeten hebben. Concluderen is een generieke vaardigheden 

die meerdere aspecten omhelst zoals inferenties maken, koppelen van informatie, etc. Om de balans te kunnen 

behouden tussen een vragenlijst die enerzijds alle aspecten van wetenschappelijk redeneren behelst, en 

anderzijds nog praktisch uitvoerbaar is voor de leerlingen, waren we genoodzaakt dit aspect toch vrij smal te 

operationaliseren. Het aspect concluderen is daarom alleen gemeten met het onderdeel syllogistisch redeneren. 

Mogelijk zijn andere aspecten tijdens de interactie veel meer aan bod gekomen.  

 Uit de resultaten van de kwalitatieve analyse van de interviews is gebleken dat zowel de 

leerkrachtinterventie als de leerlinginterventie door het merendeel van de leerkrachten als positief zijn ervaren. 

Terwijl de leerkrachtinterventie met name resulteerde in een (toegenomen) bewustwording van de rol van taal 

bij W&T, deden leerlingen en leerkrachten in de leerlinginterventie nieuwe kennis op ten aanzien van eerlijk 

experimenteren. Sommige leerkrachten vonden dat leerlingen te lang moesten luisteren en te weinig mochten 

doen. Toch is gebleken dat deze opzet juist effectief is. Dit is een belangrijke conclusie voor het onderwijsveld, 

waarin vaak gedacht wordt dat W&T vooral om hands-on activiteiten gaat en de rol van instructie en uitleg 

onterecht soms onderbelicht wordt.  Wat betreft de lessenserie waren de leerkrachten positief over het gericht 

toewerken naar een einddoel door middel van motiverende opdrachten en hands-on activiteiten.  De extra tijd 

die de lessen in beslag namen en de herhaling in de lessen beoordeelden sommige leerkrachten als negatief. Op 

basis van de ervaringen zijn een aantal lessen ingekort en is een les verspreid over twee lessen. Herhaling is 

echter effectief en het merendeel van de leerlingen was gemotiveerd om de lessen uit te voeren. Daarom is bij 

aanpassing een deel van de herhaling gehandhaafd. 

 Leerkrachten interpreteerden de techniekdoelen op verschillende manieren, waardoor niet eenduidig kan 

worden vastgesteld of de doelen volgens de leerkrachten zijn behaald. Dit sluit aan bij de resultaten op de 

toetsen: ook daar is geen eenduidig beeld tot stand gekomen.  De meeste leerkrachten hadden het idee dat de 
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taaldoelen wel gehaald waren. De ideeën over het bereiken van de onderzoeksdoelen liepen uiteen. Uit de 

resultaten van de toets m.b.t. wetenschappelijk redeneren is dan ook gebleken dat de effecten afhankelijk zijn 

van de specifieke onderzoeksvaardigheid die gemeten wordt.   

Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat een leerkrachtgestuurde en taalgerichte lessenserie 

voor W&T doelmatig en motiverend is. Een korte pre-instructie aan leerkrachten en leerlingen kan al 

voldoende zijn om zowel directe effecten als transfereffecten te bewerkstelligen. De benodigde materialen en 

inzichten zijn voor iedereen digitaal toegankelijk gesteld, zodat alle leerlingen kunnen profiteren van W&T-

onderwijs dat niet alleen leuk is, maar vooral ook effectief. 
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Bijlage 1. Doelen 
 

 1 2 3 4 5 6 

Techniek Leerlingen activeren hun 
voorkennis over 
constructies.  

 

Leerlingen activeren hun 
voorkennis over 
constructies.  

Leerlingen activeren hun 
voorkennis over 
constructies.  

 

Leerlingen begrijpen dat 
de stevigheid van een 
constructie  afhangt van 
materiaal, vormen, 
verbindingen en 
profielen.  

Leerlingen begrijpen dat 
de stevigheid van een 
constructie  afhangt van 
materiaal, vormen, 
verbindingen en 
profielen.  

Leerlingen begrijpen dat 
de stevigheid van een 
constructie afhangt van 
materiaal, vormen, 
verbindingen en 
profielen.  

 Leerlingen hebben 
inzicht in welke eisen 
aan het ontwerp 
worden gesteld.  

 

Leerlingen begrijpen dat 
de stevigheid van een 
constructie afhangt van 
het materiaal en de 
profielen die worden 
toegepast.  

 

Leerlingen begrijpen dat 
de stevigheid van een 
constructie afhangt van 
het materiaal, de 
profielen die worden 
toegepast, de 
verbindingen die 
worden toegepast, de 
vormen die worden 
toegepast. 

  Leerlingen zien in dat de 
constructieprincipes 
(materiaal, vorm, 
verbindingen, profielen) 
ook van toepassing zijn 
op andere constructies 
in het dagelijks leven.  

      Leerlingen begrijpen dat 
de functie van een 
constructie bepalend is 
voor keuze van 
constructieprincipes.  

Onderzoek en 
wetenschappelijk 
denken 

Leerlingen kunnen 
relevante 
onderzoeksvragen 
opstellen.  

Leerlingen kunnen een 
experiment opzetten.  

Leerlingen kunnen een 
experiment opzetten.  

Leerlingen hebben 
inzicht in welke eisen 
aan het eindontwerp 
worden gesteld. 

Leerlingen kunnen 
conclusies trekken n.a.v. 
het testen van het 
ontwerpvoorstel.  

 

Leerlingen kunnen 
relevante 
onderzoeksvragen 
opstellen.  

 

  Leerlingen kunnen een 
experiment uitvoeren.  

 

Leerlingen kunnen een 
experiment uitvoeren.  

 

Leerlingen kunnen een 
ontwerpvoorstel maken 
waarin ze de opgedane 
inzichten integreren.  

 

  

  Leerlingen kunnen 
bewijzen evalueren.  

 

Leerlingen kunnen 
bewijzen evalueren.  
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Taal: 
woordenschat 

Onderzoeksvraag 
,ontwerp 

Stevig,stevigheid, de 
constructie, de 
bouwmaterialen, de 
bouwtechniek, de 
architect 

 

Onderzoeksvraag. 
Ontwerp, experiment, 
voorspelling, 
voorspellen, hypothese, 
conclusie, concluderen, 
variabele, rapporteren, 

Stevig en stevigheid, 
constructie, materiaal, 
profielen  

Beïnvloeden, 
afhankelijk, 
eigenschappen 

 

Onderzoeksvraag. 
Ontwerp, experiment, 
voorspelling, 
voorspellen, hypothese, 
conclusie, concluderen, 
bevinding, variabele, 
rapporteren 

Stevig en stevigheid, 
constructie, materiaal, 
profielen, verbindingen, 
vormen 

Beïnvloeden, afhankelijk  

 

Ontwerp  

Stevig en stevigheid, 
constructie , materiaal, 
profielen, verbindingen, 
vormen , de architect  

Beïnvloeden, 
afhankelijk, samenhang, 
redenering, 
eigenschappen  

 

Ontwerpvoorstel, 
conclusie  

Stevig en stevigheid, 
materiaal , profielen, 
vormen, verbindingen,  

Redenering, bevinding, 
afhankelijk, 
eigenschappen  

 

Stevig en stevigheid, 
constructie, 
verbindingen, vormen, 
materiaal, profielen, de 
architect  

Functie  

 

Taal: redeneren Concluderen  

Middel-doel relatie of 
instrumentele relatie 
leggen  

Oorzaak-gevolg relatie 
leggen  

 

 Chronologisch ordenen  

Concluderen  

Middel-doel relatie of 
instrumentele relatie 
leggen 

 

Middel-doel relatie of 
instrumentele relatie  

leggen  

 

Concluderen  

Middel-doel relatie of 
instrumentele relatie 
leggen  

Oplossen van een 
probleem  

Oorzaak-gevolg relatie 
leggen  

 

Middel-doel relatie of 
instrumentele relatie 
leggen 
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